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Vraag: Welke dierlijke (rest)producten zijn nog toegelaten in de productie van veevoeders 
(varkens en pluimvee)? 
 
Antwoord:  

De dierlijke bijproducten1 die mogen worden gebruikt in het voeder voor niet-herkauwers 
(andere dan pelsdieren), o.a. varkens en pluimvee, worden hieronder opgelijst:  

 -Eieren en eiproducten  

 -Melk, producten op basis van melk, melkderivaten, biest  en biestproducten 

 -Gelatine afkomstig van niet-herkauwers 

 -Gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van delen van niet-herkauwers of van huiden 

   en vellen van herkauwers 

 -Vismeel  

 -Di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong 

 -Bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers 

 -Mengvoeders die bovenstaande producten bevatten 

 
Deze lijst vindt u terug in de Europese verordening (EG) nr. 999/2001 waarin de regels 
worden vastgelegd voor de preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare 
spongiforme encephalopathieën (TSE’s) bij dieren.  

Het gebruik van deze bijproducten (categorie 3 risicomateriaal - indeling volgens het risiconiveau voor 

volks- en diergezondheid) is onderworpen aan strenge voorwaarden. Vooraleer deze 
bijproducten in veevoeder mogen worden gebruikt moeten ze meestal een behandeling 
ondergaan in een bedrijf dat ervoor erkend is. Een opmerking is dat dierlijke eiwitten niet 
mogen worden gevoederd aan dieren van dezelfde diersoort als die waarvan deze eiwitten 
afkomstig zijn. De voorwaarden voor het verzamelen, vervoeren, opslaan, verwerken, 
gebruiken, verwijderen of in de handel brengen ervan, worden weergegeven in verordening 
(EG) nr. 1069/20092 en verordening (EG) 142/20113.  
 
Bijkomende informatie over dierlijke bijproducten vindt u terug op de website van het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).  

 

 

 

                                                           
1
Dierlijke bijproducten zijn dode dieren of delen van dieren, producten van dierlijke oorsprong of andere 

producten die uit dieren zijn verkregen die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. Embryo’s, oöcyten 

(eicellen) en sperma vallen hier ook onder. 
2
Verordening 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 

bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 

(verordening dierlijke bijproducten)   
3
Verordening 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde 

monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn  
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Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt 
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet 
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot 
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld 
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord. 

 


